
 

Schaffen,  september oktober 2016 

Rekening:  BE36 7343 8500 0281 

E-mail:  Lgschaffen@telenet.be 

 

 

 

 

 

 
Beste leden,  
 

 

Hierbij vindt u de eerste aankondiging van de herfstactiviteiten van onze gilde. 
 

Cultuurcheques     2016 – 2017 

Van 30 september tot 2 oktober   Wandelweekend in Nümbrecht 

Zondag 9 oktober     Herfstwandeling 

Donderdag 13 oktober     Tejaterkaffee 

Woensdag 2 november     Pionnen en dobbelstenen 

Verdeling nieuwe lidkaarten   Lidkaarten 2017 

Data om te noteren    Komende activiteiten. 
 

Dankzij uw deelname werd de pastadag van 4 september een succes. We danken u voor de talrijke opkomst op ons 

pastabuffet. Het was voor iedereen weer fijn om mekaar terug te zien in een zomerse sfeer bij prima eten en wat bij te 

praten met vrienden en kennissen. 
 

Nieuwe cultuurcheques 2016-2017 

 

Momenteel zijn nog 2 categorieën van inwoners gerechtigd op cultuurcheques. Dat zijn: 

1-  jongeren tot 18 jaar en studenten tot 25 jaar 

2- Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit. Op hun klever van de 

mutualiteit links onder staat 2 x een getal uit 3 cijfers. Bijvoorbeeld: 131/131. Als het laatste cijfer een 1 is, en 

dan ben je in deze voorwaarden. 

Behoor je tot een van beide categorieën dan kan je een aanvraagformulier invullen dat u vindt op het internet onder 

Diest of aan uw wijkmeester vragen om u het formulier te bezorgen. Hij zal achteraf zorgen dat het bij de stad wordt 

ingediend en de cheques aan u worden afgeleverd. 

Wandelweekend van 30 september tot 2 oktober 

  

Ondertussen hebben alle deelnemers aan het weekend een brief met toelichting ontvangen en volgt voor hen nog een 

boel informatie. 
 

Zondag 9 oktober om 13u30 herfstwandeling op de Vleugt. 
 

Op zondag 9 oktober organiseren we onze herfstwandeling die doorgaat op de Vleugt. 

We komen samen aan Scafnis om 13u30 om in groep naar de Vleugt te rijden. We vertrekken daar op het 

voetbalpleintje van Nand aan de Hasseltsebaan komende van de Zwarte Ring op 200 m. voor het kruispunt met de 

Vleugtstraat.  Daar is ruime parkeergelegenheid en hier beginnen we onze wandeling van 8,5 km rond 13u45. Het is 

een vlak parcours met zeer goed begaanbare wegen zonder modder en meestal in het bos of aan de rand van het bos. 

Na de wandeling kunnen we in Scafnis nog genieten van een kop koffie en een broodmaaltijd, die we gratis 

aanbieden aan onze leden. 
 

Donderdag 13 oktober om 20u15 Tejaterkaffee 

 

Niet uit gewoonte maar omdat jullie en wij het zo plezant vinden gaan we dit jaar weer naar Tejaterkaffee 

Uilenspiegel op donderdag 13 oktober. Voor al de geïnteresseerden die inschrijven maken we meteen een afspraak 

om 19u30 aan de ingang van zaal Uilenspiegel, NIET vroeger gezien de zaal nog niet open zal zijn (vroeger 



Patria aan de Peetersstraat te Diest). De voorstelling start om 20u15 stipt. We hebben die avond gans het ‘Uiltje’ 

gereserveerd voor de liefhebbers van directe humor. Ook nu weer hebben we de prijs laag gehouden: voor leden en 

hun huisgenoten betaal je 11 € (hun kinderen tot 18 jaar 8 €) (inkom en 1 consumptie naar keuze + een 

gemengde schotel knabbels per tafel). Niet-leden betalen 15 € (13 € voor jongeren tot 18 j.). De eerste 85 

inschrijvingen die ons bereiken hebben zeker plaats. Schrijft u bij voorkeur in per E-mail: Lgschaffen@telenet.be met 

vermelding van uw naam en het aantal deelnemers (volwassenen/ jongeren tot 18) of bel /mail naar Hilde: 0477-96 90 

03 en hilde.van.dam.schaffen@gmail.com .  

Uw inschrijving is pas definitief na betaling. Hiervoor kunnen ook cultuurcheques van 2016-2017 worden 

afgegeven tegen een reductie van 5 €. 
 

Woensdag 2 november: Pionnen en Dobbelstenen om 14u00 te Scafnis 

 

Voor onze jongeren hebben we dit jaar in het najaar een binnen activiteit onder de noemer ‘Pionnen en 

Dobbelstenen’. Het is een bordspellennamiddag met nieuwe spellen.  

Alle spellen zijn geselecteerd om snel te kunnen uitleggen en veel plezier te brengen. We mikken op een 

publiek van 6 tot 14 jaar. Maar begeleidende ouders en/of grootouders zijn ook welkom. Een ideale activiteit 

want voor elke smaak en elke gelegenheid bestaat het perfecte gezelschapsspel. We werken samen met 

professionals van Demo-spel. Zij hebben 30 spellen bij. De spellen bevatten een mix van verschillende 

genres: kinderspellen, familiespellen, reisspellen, behendigheid, samenwerking, party games, solitaire 

spellen, met z’n tweeën, voor de liefhebber, expert games en buitenspellen.  Zonder meer een aanrader. 

Inschrijven doe je best per E-mail: Lgschaffen@telenet.be met vermelding van uw naam en het aantal deelnemers 

(volwassenen/ jongeren tot 18 jaar) of bel /mail naar Hilde: 0477-96 90 03 en hilde.van.dam.schaffen@gmail.com . 

Per deelnemer vragen we 2 € om een deel van de onkosten te dekken. We voorzien ook een frisdrank. .En zoals steeds 

iw uw inschrijving  pas definitief na betaling. Vermeld dan ook uw naam en het aantal deelnemers en leeftijd op uw 

overschrijvingsformulier of geef het door aan uw wijkmeester.. 

 

Nieuwe lidkaarten 2017. 

 

De nieuwe lidkaarten (voor 2017) zullen in de loop van de volgende weken worden verspreid door onze 

bestuursleden. We hopen dat u wat vreugde heeft beleefd aan de activiteiten die we mochten aanbieden. Of allicht is 

een gratis abonnement op 6 nummers van NEST een bijkomend voordeel voor u of heeft u nieuw vriendschap 

opgebouwd binnen onze gilde. Alvast bedankt bij voorbaat.  

 

Data van komende activiteiten 

 

En voor de volgende activiteiten hier alvast enkele data: 

  

- Bestuursverkiezingen: dit jaar organiseren we bestuursverkiezingen.  

We plannen hiervoor een gezellig samenzijn op zaterdag 5 november. 
 

- St. Hubertusviering: zondag 6 november.  

Voor de verdere ontwikkeling van de Gildenzaal helpen wij graag op deze eetdag die we warm willen aanbevelen. We 

gaan om 10u30 ook naar de misviering en de wijding van paarden, honden en andere vier- en tweevoeters. In feite 

doen we het voor de borrel die er op volgt! En vervolgens kunnen we eten naar hartenlust van zowel koud- als 

warmbuffet.  

  

- Kooklessen voor mannen: 16, 23 en 30 november En de Lady’s Night op 10 december. Meer nieuws in de 

volgende ledenbrief! 
 

- De eerstvolgende seniorenactiviteit (optreden van de groep Tralalie) is op dinsdag 8 november om 14u00 in zaal 

Concordia in Testelt.  
 

PS:  de kaas en wijnavond werd uitgesteld en zal doorgaan op 18 maart 2017. 

 

Hopelijk tot op één van deze activiteiten! 

 

Het bestuur. 

 

 


